Protokoll Svenska Kelpieklubbens styrelsemöte 2019-06-04
Närvarande: Cecilia Mårtensson, Renate Hagelin, Kristina Svanfeldt, Ann-Sofie
Lindgren
Frånvarande: Peter Munthe, Martti Keskinen, Ulrika Floryd, Annette Rydebrink, Merit
Nilsén, Lisbeth Cederberg, Conny Borg, Ida Davidsson,
§1
Mötets öppnande
Mötet öppnades. Mötesdeltagarna var för få för att vara beslutsmässiga. Mötet hölls
som ett arbetsmöte.
§2
Val av protokolljusterare
Kristina Svanfeldt och Cecilia Mårtensson,
§3
Val av mötessekreterare
Renate Hagelin
§4
Fastställande av dagordning
Dagordningen fastställdes
§5

Föregående mötesprotokoll
1. Protokollet är justerat och publicerat
2. Medlemsmail har inte skickats ännu, skickas efter detta möte.
3. Formuläret för ansökan om plakett är kompletterat med att den sökande får
fylla i vem som hämtar plaketten.

§ 6 Aktivitetsområdena
§ 6.1
SAO: Rasspecialen är genomförd.

BAO: Exteriörbeskrivning sker den 5 oktober i Kumla istället för den 6 oktober i
Örebro. Eventuellt kombineras detta med mätning av hundar för brukset.
ÖAO: Har inte haft något möte sedan dess. Kommer troligen ansöka om utställning
till 2021.
VAO: Ingen närvarande.
§ 6.2 Ärenden
1. Påminnelse: Ansökan om utställning 2021 ska göras senast 1 augusti i år.
§7

Kommittér

§ 7.1 Vallningskommittén
Ingen närvarande
§ 7.2 Avelskommittén
Kelpieenkäten ligger ute och vi behöver få in fler svar. Vi fortsätter sprida den via
tillgängliga medier.
§ 8 Ekonomi
Inget att rapportera.
§ 9 VU-beslut
Inga VU-beslut.
§ 10 Arbetsordning
Inget nytt.
§ 11 Kelpiebladet
Nästa blad publiceras i början av september. Deadline för att skicka in material är
satt den 17 augusti.
§ 12 Hemsidan
Resultaten från de senaste årens rasspecialer saknas på inställningssidan. Vi
försöker komplettera med de resultat vi hittar.
§ 13 Facebook
Ingen att rapportera.
§ 14 Inkomna skrivelser
1. Regelrevidering bruks - Ann-Sofie är ansvarig för att samla ihop ett remissvar
för de grenar som är aktuella för vår ras.

§ 15 Ärenden
Inga ärenden
§ 16 Bordlagda ärenden
1. Ev. samarbete med Pro dog https://www.prodog.nu/ och Svedea. Vi har ännu
inte fått förslag på avtal från Pro dog. Vi har fått förslag på avtal från Svedea
men avvaktar med beslut.
§ 17 Övriga frågor
1. Kongressen 2019 18-19 maj. Cecilia och Kristina representerade
kelpieklubben.
§ 18 Nästa möte
Vi beslutar om ett datum inom kort.
§ 19 Mötets avslutande
Mötet avslutades.

Renate Hagelin
Vid protokollet

Kristina Svanfeldt
Justeras

Cecilia Mårtensson
Justeras

